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WORD/DO/2300/2/17 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa nowej siedziby 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj  

i wybuduj” 

 

Zamawiający na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1575) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie: 

 

I. modyfikacja SIWZ: 

 

1. W Rozdziale V ust 2 pkt 2 

JEST 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Minimalny poziom zdolności:   

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że:  

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

minimum:  

a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności 

publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 

konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;  w tym instalację systemów 

energooszczędnych o wartości minimum 1 mln złotych 

       oraz  

  

a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności 

publicznej* , o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 

konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; w tym instalację systemów 

energooszczędnych o wartości minimum 1 mln złotych 



 

  

Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i a2,  mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub w 

oddzielnych zamówieniach.  Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i 

wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie 

odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna 

robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie 

odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2.  

  

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.   
  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

  

 

PO MODYFIKACJI 

2) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Minimalny poziom zdolności:   

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 

że:  

b) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

minimum:  

a1) jedną wielobranżową dokumentację projektową jednego budynku użyteczności 
publicznej*, o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 
konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne) 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;  w tym instalację systemów 
energooszczędnych o wartości minimum 1 mln złotych 

oraz 
  

a2) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie jednego budynku użyteczności 
publicznej* , o kubaturze min. 15 000 m3 w zakresie wielobranżowym (tj. roboty 
konstrukcyjno- budowlane i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne), 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

oraz 
a3) jedną robotę budowlaną polegającą na instalacji systemów energooszczędnych  
o wartości minimum 1 mln złotych 
 

Uwaga: Prace opisane w lit: a1 i oraz a2 i a3,  mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub  
w oddzielnych zamówieniach.  Jeżeli wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj  
i wybuduj, zamawiający uzna usługę projektową za spełniającą warunek, jeżeli będzie 



odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a1. Podobnie zamawiający uzna 
robotę budowlaną realizowaną w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli robota ta będzie 
odpowiadała swoim zakresem wymogom określonym w lit a2 i a3. 
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.   
  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  

  

 

III. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom. 

 

IV. Termin składania ofert nie ulega zmianie – tj. do dnia 11.10.2017 r., do godz. 10:30. 

 

 


